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Confluència
astral

Hi ha eufòria continguda entre
els comunsdeBarcelonaper la
primera aprovació normal
d’un pressupost de l’Ajunta

ment des que Ada Colau és alcaldessa.
L’alegria és doble perquè surten del blo
queig polític que va condicionar l’anterior
legislatura i perquè desfan la crítica a la
inexperiència i incapacitat per trobar con
sensos. En els primersmesos del seu segon
mandat,Colau iels seuss’han fetmésgrans
gràciesal’estabilitatdelpacteambelPSCia
la inestimable conjuntura que els ha ins
tal∙latalconselldeministres.Noobstantai
xò, l’eufòria és continguda pel temor a què
lavelocitatcanviantdelsesdevenimentsar
ruïni aquest nou escenari favorable que
traspassa les fronteresdelaciutat is’esténa
lagovernaciódeCatalunya,onels seusvots
seran claus en l’aprovació dels pressupos
tosde laGeneralitat.
Que33dels41 regidorsdel consistorido

nin suport als comptesmunicipals ésun fet
insòlit en democràcia que tardarem a tor
nar aveure. I tardaremperquè la confluèn
cia astral actual es reprodueixmolt poques
vegadesal firmamentpolític.Aaquestacir
cumstàncias’afegeixelfetquelacoalicióde
governentresocialistesicomunsaBarcelo
na i en el govern d’Espanya està en plena
llunademel i encaranos’handonatmotius
per pensar en divorcis. Sense oblidar que
lespròximes eleccions generals i locals són
molt lluny.
En aquest context també és important

observar l’evolució dels partits indepen
dentistes que ara han donat suport al pres
supost deColau.Ésdigned’anàlisi lameta
morfosi del grup republicà d’ErnestMara
gall després de l’amarga experiència de
guanyar leseleccionsmunicipals inoacon
seguir l’alcaldia. Un cop superat el com
prensible dol polític durant l’estiu passat,
Maragallvaassumirquehaviadedonarsu
port a l’estratègia del seu partit d’intercan
viarelscromosambelscomunsperaprovar
el pressupost de Barcelona a canvi que
aquests facilitessin l’aprovació dels comp
tesdelaGeneralitat.Perlasevapart, la líder
municipal de JxCat Elsa Artadi es va resis
tirunamicamésperòtambévaserobedient
amb el full de ruta marcat pels seus col∙le
guesdelGovern.
Colau, Collboni, Maragall i Artadi han

aplicat el manual polític que recomana als
partits encarar les qüestions incòmodes al
principi de la legislatura. Però serà difícil
que aquesta confluència perduri en el
temps perquè especialment ERC i JxCat
necessitaran emetre discursos diferenciats
quans’acostinlesnovesciteselectorals.Per
això, republicans i postconvergents no tar
daran a tornar a exercir d’oposició quan es
comenciaexecutarelpressupostdeBarce
lona aprovat divendres, perquè voldran vi
sualitzar que ells ho haurien fet millor.
Aquesta actitud seràmés tèbia fins almarç,
quan els comuns compleixin amb la seva
paraula de facilitar el pressupost de la Ge
neralitat, i després se sentiran més lliures
en la crítica. No obstant això, en funció de
lescoalicionsquesorgeixindeleseleccions
catalanes d’aquest any, es veurà qui es dis
tanciaràmésomenysdeColau.

Lamajoriaquehavotatel
pressupostdeColauesdiluirà
perquèERCiJxCattornaran
aexercird’oposició
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Pèrduesmilionàries pels
concursos d’arquitectura

URBANISME

ÀLEX GARCIA / ARXIU

El COAC va recórrer als tribunals pel concurs d’arquitectura de l’estació de Sants i va obligar Adif a reformularlo

SILVIA ANGULO
Barcelona

Elsarquitectesdiuenquel’actualmodel
pel qual les administracions públiques
trien els projectes arquitectònics és to
talment injust. La llei de l’Arquitectura
de juliol del 2017 ha ajudat amitigar els
històrics problemes d’aquest col∙lectiu.
Finsa l’entradaenvigordelanormativa
els arquitectes no veien ni un euro per
presentarse als concursos públics tret
que guanyessin. Tot i això i malgrat la
norma, segons l’Associació d’Arquitec
tes per l’Arquitectura (AxA), el 2019 els
despatxos d’aquests professionals van
perdre 20 milions d’euros presentant
sealicitacionsenquènovanserselecci
onats. L’entitat adverteix que aquesta
situació està “descapitalitzant” els seus
negocis.
Elpresidentd’AxA,RamónSanabria,

reconeix l’esforç que en aquests dos
anys ha fet el Col∙legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) per vetllar pel com
pliment de la llei. Amb tot, assenyala
que cada administració licita els con
tractes de forma diferent i que no hi ha
un “mateix vestit burocràtic per pre
sentarnoshi”. En aquest sentit, asse
nyalaquemoltsconcursosesfanenfun
ciódelscriterisdel funcionari,quemol
tes vegades desconeix l’existència de la
llei, o s’exigeixen criteris tècnics dife
rents per poders’hi presentar. Adver
teixque l’“arquitecturaésunbépúblic i
ha de ser exemple de la societat, dema
nera que ha de ser del màxim nivell”.
Per això, reclama el desenvolupament
del reglament de la llei que permetria
crear regles comunes a totes les admi

nistracions per a les licitacions que po
drien ser regulades per un institut d’ar
quitecturapública.
Desquela lleivaentrarenvigor esre

muneren aquells els concursos amb un
pressupost superior a 60.000 euros
que s’han de fer a dues voltes. Una pri
mera de selecció i una darrera per triar
elprojecte.Améss’hansuavitzat els re
quisitsdepresentacióqueobligavenala
pràcticaa lliurarunprojectebàsiccom
plet. Tot i això, AxA entén que no n’hi
ha prou. L’any passat es van convocar
més de 600 concursos de tot tipus en
què es poden presentar una mitjana de
10 equips, si bé també hi ha proves en
quèesconcentrenmésde70despatxos.
Per la sevapart, ladeganadelCol∙legi

d’ArquitectesdeCatalunya,Assumpció
Puig, assenyala que l’any passat es van
impugnar gairebé un vintena de con
cursos perquè no s’ajustaven a la nor
mativa, entre els quals hi ha el de l’esta
ció de Sants, que ha obligat Adif a recti
ficar. Explica que cada vegada sónmés
els ajuntaments que truquen al col∙legi
per assessorarse sobre els criteris que
han de sol∙licitar, tot i que reconeix que
hihamoltcamíperrecórrer.Tambéde
fensa la llei d’Arquitectura, que segons
el seu parer, ha resolt una situació que
era injusta.
En aquest sentit, argumenta que ara

elsconcursosesfanaduesvoltesielsse
leccionats a la segona s’asseguren el co
bramentde laquantitat.Amésassenya
la que elCol∙legi disposad’una àreaque
es dedica exclusivament al control dels
concursos i a resoldre els dubtes de les
administracionsenmenysde72hores.
Així mateix, el COAC també disposa

d’un ampli conjunt de jurats experts en
cada matèria a disposició de les admi
nistracions. Amb tot, Puig adverteix
que s’està intentat relaxar els requisits

de solvència professional, ja que això
deixa fora els arquitectesmés joves.Un
problema que també s’assenyala des
d’AxA, que considera que l’actual siste
ma és excloent amb aquest col∙lectiu.
Com que se sol∙licita una experiència
professionalnotenenperquèacabende
començar, els joves tenen dificultats
per entrar al circuit dels concursos.
Puigapuntaqueestan impulsantunsis
tema dementoria per a aquests profes
sionals i reconeixqueel reglamenthau
riade resoldreaquestproblema.c

L’Associació d’Arquitectes
per l’Arquitectura (AxA)
denuncia que l’any 2019
els despatxos van perdre
20milions d’euros i que
el sistema exclou els joves

ElCol∙legid’Arquitectes
actuad’ofici i durant l’any
passatva impugnaruna
vintenade licitacionsper
nocomplir la llei

Alerta pel decret de
mesures urgents

d’accés a l’habitatge
]Eldecret lleidemesuresur
gentspera l’accésa l’habitatge
haencès lesalarmesalCol∙legi
d’ArquitectesdeCatalunya
(COAC).Assegurenqueestana
favordetotes les iniciatives
dirigidesapal∙liar l’exclusió
residencial, tot iquecreuenque
eldecretentraencontradicció
ambla lleid’Arquitectura.La
deganaPuigassenyalaque la
normaestipulaquenosigui
necessari convocarunconcurs
deprojectesaduesvoltesamb
intervenciód’un juratenrelació
ambelsAprop(allotjamentsde
proximitatprovisionals) .Entén
queesvulguinagilitaraquests
processosper l’emergència
d’habitatge,peròassenyalaque
esperd lagarantiadequalitat
quehandetenirelsallotjaments.
Amésconsideraque l’estalvide
tempséspocrellevant.


